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Interactive Brokers Ireland Limited 

Prohlášení o zveřejnění rizik intradenního obchodování 

Než se zapojíte do intradenní obchodní strategie, měli byste zvážit následující body. Pro účely tohoto 

oznámení se „strategií intradenního obchodování“ rozumí celková obchodní strategie charakterizovaná 

pravidelným přenosem vnitrodenních objednávek ze strany zákazníka za účelem provedení nákupních 

i prodejních transakcí se stejným cenným papírem nebo cennými papíry. 

Intradenní obchodování může být extrémně riskantní. Intradenní obchodování obecně není vhodné 

pro někoho, kdo má omezené zdroje a omezené investiční nebo obchodní zkušenosti a nízkou odolnost 

vůči riziku. Měli byste být připraveni přijít o všechny prostředky, které používáte pro intradenní 

obchodování. Zejména byste neměli financovat intradenní obchodní aktivity prostřednictvím 

důchodového spoření, studentských půjček, sekundárních hypoték, pohotovostních fondů, prostředků 

vyčleněných pro účely, jako jsou vzdělání nebo vlastnictví domu, nebo prostředků nutných ke krytí 

vašich životních nákladů. Určité důkazy dále naznačují, že investice nižší než 50 000 EUR významně 

zhorší schopnost intradenního obchodníka dosáhnout zisku. Investice ve výši 50 000 EUR a více 

samozřejmě v žádném případě úspěch nezaručí. 

Buďte opatrní ohledně požadavků na velké zisky z intradenního obchodování. Měli byste si dávat 

pozor na reklamy nebo jiná prohlášení, která zdůrazňují potenciál velkých zisků v intradenním 

obchodování. Intradenní obchodování může také vést k velkým a okamžitým finančním ztrátám. 

Intradenní obchodování vyžaduje znalost trhů s cennými papíry. Intradenní obchodování vyžaduje 

důkladnou znalost trhů s cennými papíry a obchodních technik a strategií. Při pokusu o zisk z  

intradenního obchodování musíte soutěžit s profesionálními licencovanými obchodníky 

zaměstnávanými společnostmi obchodujícími s cennými papíry. Před začátkem s intradenním 

obchodováním byste měli mít odpovídající zkušenosti. 

Intradenní obchodování vyžaduje znalost firemních operací. Měli byste být obeznámeni 

s obchodními praktikami společnosti s cennými papíry, včetně fungování systémů a postupů provádění 

pokynů společnosti. Za určitých tržních podmínek může být obtížné nebo nemožné rychle zpeněžit 

situaci za rozumnou cenu. K tomu může dojít například, když trh s akciemi náhle poklesne, nebo pokud 

je obchodování zastaveno kvůli nedávným zprávám o událostech nebo neobvyklé obchodní aktivitě. 

Čím více je akcie nestálá, tím větší je pravděpodobnost, že při provádění transakce mohou nastat 

problémy. Kromě běžných tržních rizik můžete zaznamenat ztráty v důsledku selhání systémů.  

Intradenní obchodování generuje značné provize, i když jsou náklady na obchod nízké. 

Intradenní obchodování zahrnuje agresivní obchodování a obecně budete za každý obchod platit 

provizi. Celkové denní provize, které platíte za své obchody, zvýší vaše ztráty nebo výrazně sníží vaše 

výdělky. Například za předpokladu, že obchod stojí 16 EUR a průměrně se uskuteční 29 transakcí 

denně, by investor musel vygenerovat roční zisk ve výši 116 928 EUR, jen aby pokryl výdaje na provizi.  



Intradenní obchodování s marží nebo krátký prodej může vést ke ztrátám nad rámec vaší 

počáteční investice. Při intradenním obchodování s prostředky půjčenými od firmy nebo od někoho 

jiného můžete přijít o více než prostředky, které jste původně vystavili riziku. Pokles hodnoty 

nakupovaných cenných papírů může vyžadovat, abyste společnosti poskytli další finanční prostředky, 

abyste zabránili nucenému prodeji těchto cenných papírů nebo jiných cenných papírů na vašem účtu. 

Krátký prodej jako součást vaší intradenní obchodní strategie může také vést k mimořádným ztrátám, 

protože k pokrytí krátké pozice budete možná muset koupit akcie za velmi vysokou cenu. 


